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Register obchodných spoločností s.r.o. 
811 01 Bratislava, Gorkého 3 

Tel: 00421 948 858 060 
IČO: 46 440 305, IČDPH: SK2023394076 

info(5)obchodnvregister.com 
www.obchodnvregister.com 

Kontaktná osoba: Zuzana Vachálková 

Názov spoločnosti: 

IČO/PIČ/IČPPH: 

Sídlo : 

Prevádzka: 

Poštová adresa: 

Telefón: 

Mobil: 

Web: 

Mestský úrad Senec 

00305065 / / 

903 01 Senec, Mierové nám. 8 

903 01 Senec, Mierové nám. 8 

903 01 Senec, Mierové nám. 8 

02 / 202 051 01 Fax: 02 / 459 235 61 

903210765 

www.senec.sk E-mail: musenec@senec.sk 

Meno objednávateľa: Ing. Karol Kvál 

Činnosti: 

1 mesto Senec 6 organizačný odbor 
2 samospráva mesta 7 právny odbor 
3 mestský úrad _ 8 odbor sociálnych vecí 
4 ekonomicky odbor 9 histórialriešta 
5 odbor životného prostredia 10 matrika 

Kľúčové slovo na kampaň: 

Za poskytovateľa: 
V Bratislave, 

Za zadávateľa: 

Cena za reklamu bez DPH: 
DPH 20 %: 
Spolu v : 

Dátum splatnosti: 

dňa 22.11.2012 

250,00 
50,00 

300,00 

06.12.2012 

http://www.obchodnvregister.com
http://www.senec.sk
mailto:musenec@senec.sk


poskytovateľ a zadávateľ sa dohodli na nasledovnom: 

1. 

2. 

3. 

4. 

6. 

7. 

9. 

b) 

Poskytovateľ sa zaväzuje poskytovať zadávateľovi na základe telefonicky dohodnutej objednávky v súlade so zákonom č. 147/2001 Z.z. o reklame 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v zneni neskorších predpisov, a v zmysle tejto dohody, reklamu obchodného mena zadávateľa a ostatných 
informácií v rozsahu balíka špecifikovaného v bode 2., za čo sa zadávateľ zaväzuje zaplatiť poskytovateľovi cenu dohodnutú v bode 3. 
Reklama, ktorej poskytovanie je predmetom tejto dohody, bude poskytovaná v nasledovnom rozsahu: 
a) základný balík - ktorý obsahuje internetovú reklamu zadávateľa na webovej stránke www.obchodnvreqister.com registráciou zadávateľa 

v informačnom systéme poskytovateľa s uvedením údajov uvedených na prvej stane tejto dohody s možnosťou 

• vyhľadávania zadávateľa podľa obchodného mena (názvu), činnosti, okresu/kraja sídla a kontaktnej adresy, 

• odkazu na web stránku zadávateľa, 

• lokalizácie sídla zadávateľa na mape, 

• zabezpečenia sloganu a upútavacej vety, 

• bezplatnej zmeny údajov zadávateľa počas platnosti dohody (v jednom účtovnom obdobi) zaslaním požadovanej zmeny cez web stránku 
poskytovateľovi. 
vedľajšie služby - uvedenie zadávateľa na prvej strane výsledkom vyhľadávania v Google v rámci cyklickej kampane zabezpečenej poskytovateľom, 
s vyhľadávacim slovom vybraným zadávateľom, ktoré zadávateľ oznámil poskytovateľovi pri objednávke reklamy v zmysle bodu 6. tejto dohody.-
Účastníci tejto dohody berú na vedomie, že na poskytovanie a využívanie reklamy podľa tejto dohody platia Smernice Google o ochrane údajov 
a pravidlám podnikania, ktoré sú zverejnené na www.leqal.innoqames.de/steamme/sk/privacv 

Účastníci tejto dohody sa dohodli, že za poskytované služby reklamy zaplatí zadávateľ poskytovateľovi cenu vo výške a v lehote splatnosti dohodnutej na 
prvej strane tejto dohody na základe zaslanej predfaktúry zaslanej zadávateľovi spolu s touto písomne vyhotovenou dohodou. Poskytovateľ po zaplatení 
predfaktúry zadávateľom, pripísaním dohodnutej ceny na účet poskytovateľa, vystaví a zašle zadávateľovi daňový doklad o úhrade ceny v zmysle 
dohody. 
Poskytovateľ 
• sa zaväzuje poskytovať služby reklamy v zmysle dohody so zadávateľom v súlade s platnými právnymi predpismi a dohodami uzatvorenými so 

zadávateľom, v dohodnutom rozsahu a kvalite. Poskytovateľ zodpovedá za zabezpečenie služieb podľa dohody so zadávateľom; 

• nezodpovedá za pravdivosť a úplnosť údajov poskytnutých zadávateľom a údaje poskytnuté zadávateľom nepreveruje, 

• je oprávnený na základe dohody so zadávateľom byť počas trvania poskytovania služieb v zmysle tejto dohody uvádzaný pri službách 
poskytovaných v zmysle tejto dohody ako reklamný partner zadávateľa. 

Zadávateľ 

• zodpovedá za údaje poskytnuté poskytovateľovi resp. jeho splnomocnencovi, s ktorým dohodol objednávku služieb podľa dohody, 

• sa zaväzuje uhradiť dohodnutú cenu za služby poskytované poskytovateľom v zmysle dohody, 

• môže počas platnosti tejto zmluvy požiadať poskytovateľa o úpravu údajov tvoriacich predmet tejto dohody, ktorých reklamu poskytuje poskytovateľ. 
Zadávateľ zašle svoju požiadavku písomne alebo ju oznámi poskytovateľovi ústne. 

Právny vzťah, ktorý je predmetom tejto dohody vznikol medzi účastníkmi dohody na základe telefonickej ponuky služieb zástupcu poskytovateľa, ktorý 
telefonicky kontaktoval zadávateľa za účelom ponuky poskytnutia služieb - reklamy špecifikovanej v bode 2. tejto dohody a výslovnej ústnej akceptácie 
ponuky zadávateľom. Ponuka služieb - reklamy zástupcom poskytovateľa a jej akceptácia zadávateľom boli zrealizované na základe dvoch telefonických 
kontaktov zástupcu poskytovateľa, pričom zadávateľ bol upozornený a súhlasil, že druhý rozhovor sa nahráva. Zástupca poskytovateľa v prvom 
telefonickom kontakte podrobne informoval zadávateľa ako potenciálneho zmluvného partnera o ponuke služieb - poskytnutie reklamného balíku, ktorý 
tvorí predmet tejto dohody, ako aj o cene za objednané služby, splatnosti ceny, dobe platnosti dohody a o spôsobe uzatvorenia právneho (zmluvného) 
vzťahu. Na základe záujmu zadávateľa o ponúkané reklamné služby sa uskutočnil druhý telefonický kontakt, ktorý uskutočnil iný zástupca poskytovateľa 
(osoba odlišná od osoby uskutočňujúcej prvý kontakt), v ktorom zástupca poskytovateľa zopakoval ponuku a zadávateľ ústne potvrdil objednávku 
ponúkaných služieb. 
Právny vzťah, predmetom ktorého je plnenie predmetu dohody písomne uvedeného v bode 1. a 2. tejto dohody vznikol ústnym potvrdením záujmu 
o ponuku zadávateľom v druhom telefonickom kontakte a týmto úkonom zadávateľa a poskytovateľa nadobudla dohoda o poskytovaní služieb účinnosť. 
Poskytovateľ vyhotovil písomne túto dohodu na základe právneho vzťahu uzatvoreného výslovnou ústnou akceptáciou ponuky zadávateľom doplniac 
údaje nadiktované zadávateľom a písomné vyhotovenie dohody spolu s predfaktúrou zaslal zadávateľovi na adresu sídla/kontaktnú adresu zadávateľa. 
Dohoda je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, z ktorých jedno po podpise sa zadávateľ zaväzuje zaslať späť na adresu poskytovateľa uvedenú na prvej 
strane tejto dohody. 
V zmysle dohody účastníkov tejto dohody začal poskytovateľ s poskytovaním služieb v zmysle tejto dohody bezodkladne po odsúhlasení obsahu dohody 
v druhom telefonickom kontakte, s čim zadávateľ vyslovil súhlas. 
Táto dohoda sa uzatvára na dobu určitú - poskytovateľ sa zaväzuje poskytovať reklamné služby - základný balík po dobu 12 mesiacov od účinnosti 
dohody a vedľajšie služby Google AdWords kampaň maximálne však do vyčerpania kreditu za cenu stanovenú spol. Google za každý klik na kľúčové 
slovo. 
Táto dohoda zaniká uplynutím doby uvedenej v bode 7., prípadne dohodou účastníkov dohody, alebo z iných zákonných dôvodov, pričom sa účastníci 
dohody dohodli, že dohodu nie je možné počas doby jej tn/ania vypovedať. 
Účastníci dohody sa dohodli, že písomností súvisiace s právnym vzťahom založeným touto dohodou budú doručované osobne, kuriérskou službou alebo 
elektronickými prostriedkami. Písomnosti doručované poštou sa poštou sa považujú za doručené tretí deň po ich odoslaní, a to aj vtedy, ak sa zásielka 
vráti ako nedoručiteľná, ak bola odoslaná na adresu uvedenú na prvej strane tejto dohody. 

10. Táto dohoda je uzatvorená podľa § 261 anasl . Obchodného zákonníka, pričom právne vzťahy neupravené v dohode sa spravujú ustanoveniami 
Obchodného zákonníka, zákona č. 147/2001 Z.z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov a ostatnými 
slovenskými právnymi predpismi. 

11. Zadávateľ dáva súhlas poskytovateľovi, ako aj jeho prevádzkovateľovi v súlade so zákonom č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení 
neskorších predpisov, so spracovaním osobných údajov zadávateľa v databáze poskytovateľa pre potreby poskytovateľa v súvislosti s poskytovaním 
služieb v zmysle tejto dohody. 

12. Účastníci dohody prehlasujú, že dohoda písomne obsiahnutá v tomto dokumente, vyjadruje ich vôľu a podpisujú ju opránené osoby. 

Za poskytovateľa: 
V Bratislave,' 

REGISTER OBCI 
K 4 4 - W 0 V 2012 

DNÝCH SPOLOČNOSTÍ 
8lSL Ol Bratislava 

46 A40 305 

.r.o. 
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Za zadávateľa 
V . . . . 6 . É M . 
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